ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI
2017-18 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi için Enstitümüzün aşağıdaki
programlarına ilan edilen kontenjanlar dâhilinde özel öğrenci kabul edilecektir. Başvurular
ilan edilen tarihler arasında bizzat Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne özel öğrenci olunmak istenen
programın adının da belirtildiği bir dilekçe ile yapılacaktır.
PROGRAM

KONTENJAN

Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

2

Temel İslam Bilimleri Doktora

2

Başvuru ve Kayıt Takvimi:
Başvuru Tarihleri

13-16 Şubat 2018

Başvuruların Değerlendirilmesi

20 Şubat 2018

Sonuçların İlanı

21 Şubat 2018

Kayıtlar

21 Şubat 2018

Başvuru İçin Gereken Evrakları
1) Tezli Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Tezli Yüksek Lisans diploması fotokopisi
(onaylı)
2) Alınan dersleri ve not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi (onaylı)
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi (yabancı uyruklular için Pasaport tercümeli onaylı örneği)
4) 1 adet vesikalık fotoğraf
5) Dilekçe (Başvurulan programın adını içeren)
Kesin Kayıtta Gerekenler
1) Özel öğrenci olarak kabul edilenler kayıt için Üniversite Yönetim Kurulu'nun kabul ettiği
ücreti ödeyip dekontunu Enstitüye teslim etmek zorundadırlar. Bu ücret 2018 Bahar dönemi
için ders başına aşağıdaki şekildedir.
TC Uyruklu

450 TL

Yabancı Uyruklu

600 TL

2) Ders seçme formu (Enstitümüzde bulunmaktadır)
Özel Öğrencilikle İlgili Bilinmesi Gerekenler
1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini
artırmak isteyenler, ilgili Enstitü Anabilim Dalının kabulü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı
ile lisansüstü derslere en fazla iki (2) yarıyıl için özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
2) Özel öğrenci olarak kabul edilenler bir yarıyılda en fazla iki (2) ders alabilirler. Ancak bu
derslerde en az bir (1) kayıtlı asıl öğrencinin bulunması gerekir.
3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından
yararlanamaz. Kendilerine öğrenci kimliği verilmez. Bu durumda olanların askerlik tecil
hakları yoktur. Talep etmeleri halinde kendilerine Enstitümüzde özel öğrenci statüsünde ders
takip ettiklerine dair bir yazı verilir.
4) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Başvuruları
ilgili anabilim dalı değerlendirir ve kabul edilecek adayı belirler. İlgili anabilim dalı adayları
yeterli görmezse derslere kabul etmeme hakkına sahiptir.
5) Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine
getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına (devam zorunluluğu, uygulamalara
katılma, ödev hazırlama, sınavlara girme gibi) uymak zorundadırlar.
6) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, talep etmeleri halinde, Enstitü tarafından
durumlarını belirten bir belge verilebilir.
7) Özel öğrencilik statüsünden yararlanan bir öğrenci, daha sonra herhangi bir lisansüstü
programa kayıt yaptırmaya hak kazandığında; özel öğrenci olarak aldığı dersleri, anabilim
dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile kayıt yaptırdığı lisansüstü
programın asgari kredisinin % 50'sini geçmemek koşuluyla ders kredisinden saydırabilir.

